జిల్లా కల్ెకటరు, నల్ా గ ొండ గారి ఉత్త రుుల్ు

సమక్షము: డా!! గౌరవ్ ఉప్పల్, ఐ.ఏ.ఎస్.
జిల్లా కల్ెకటరు, నల్ా గ ొండ.

నొం : హెచ్5/ 2377 /2017
విషయము :

తేదీ :11.05.2017
తెలంగాణ రాష్ ర మూడవ అవతరణ ఉతసవాలు 2017 – నలల గ ండ జిలలలలో
సంబరాల నిరవహణకు కమిటీల ఏరాాటు – ఉతత రవవలు జారీ.

సూచన :

1. ప్రభుతవ మెమో నం. 245/సి.ఏ./2016, తేదీ 16.05.2016
2. డెైరెక్రవ, భాషా & సంసకృతిక శాఖ, హైదరాబాదు గారి లేఖ సంఖయ
బి1/411/2017, తేది: 13.04.2017.
* * *-

ఉత్త రుుల్ు :
పై సూచనల ప్రకారము తెలంగాణ రాష్ ర మూడవ అవతరణ ఉతసవాల నిరవహంచడానికి ప్రభుతవము
దావరా ఆదేశాలు జారీ చేయడమెైనది. ఈ సందరభంగా నలల గ ండ జిలలలలో 02.06.2017 తేదీన తెలంగాణ రాష్ ర
రెండవ అవతరణ ఉతసవాలు ఘనంగా నిరవహంచడానికి దిగువ తెలిపిన కమిటీలను ఏరాాటు చేయడం
జరిగింది. వివిధ కమిటీలు నిరవహంచవలసిన విధివిధానాలను కూడా తెలియప్రచనైనది. ఆయల కమిటీలు
తాము చేయబో యే కారయకరమలల వివరాలు మరియు అవసరమెైన నిధుల గురించి తేది:-22.05.2017లోప్ు
ఆరగ నైజింగ్ కమిటీకి ఆమోదము నిమితత ము సమరిాంచాలి.

I.

ఆరగ నైజింగ్ కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల కలెక్రవ

వైస్ ఛెైరమన్

జిలలల పో లీసు సూప్రింటండెంట్

వైస్ ఛెైరమన్

జిలలల జాయంట్ కలెక్రవ

సభుయలు

జిలలల రెవినూయ అధికారి,
జిలలల వయవసాయలదికారి,
సిఈఓ, జిలలల ప్రిషత్,
డి.ఆర్.డి.ఓ.,
జిలలల ప్ంచాయతీ అధికారి,
డిఎంహచఓ,& డి.సి.హచ.ఎస్.
జిలలల పౌరసరఫరాల అధికారి,
ఆర్డిఓ, నలల గ ండ,
జిలలల కరడ
ర ల అభివృదిి అధికారి,
ఛెైరమన్, రెడ్ కారస్ సొ సైటీ, నలల గ ండ.

వివిధ కమిటీల నిరవహణకు సంబంధించి విధివిధానాలను ఖరారవ చేసత ూ ఆయల కారయకరమలల
నిరవహణకు సబ్ కమిటీలు సమరిాంచిన బడెెట్ ును ఆమోదించి నిధులు విడుదల చేసత ారవ. అనిి కమిటీలు
నిరవహంచవలసిన బాధయతలను సమీక్ించి ప్రయవేక్ిసత ారవ.

II. అవారవుల కనాసలిడేషన్ కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల సంయుకత కలెక్రవ

సభుయలు

జిలలల రెవినూయ అధికారి,
జిలలల వయవసాయలదికారి,
జిలలల సంక్ేమలదికరి, (స్త ,ీ శిశు & వయోవృదుులు)
జిలలల విదాయశాఖలధికారి,
జిలలల ప్ంచాయతీ అధికారి,
పిడి, మెపామ

రాష్ ర ప్రభుతవం 25 రంగాలలో నిషాాతులకు ఒకకకకకరికి రూ.51,116/- (అక్షరాల యలబై ఒకక వేయ
నూట ప్దహారవ రూపాయలు) బహుమతిగా ఇవావలని నిరాయంచింది. దీని ప్రకారం ఈ కింర ద తెలిపిన
అధికారవలకు ఆయల రంగాలలో దరఖలసుతలు స్వకరించవలసిందిగా ఆదేశాలు ఇవవడం జరిగింది. ఈ
దరఖలసుతలను ప్రిశీలించి కమిటీ వారవ ఒకకకకక విభాగంలో ఐదు దరఖలసుతలకు మించకుండా అవారవు
ఎంపిక కమిటీకి తేది: 25.05.2017లోప్ు అందజేయలలి.
విభాగము

అధికారి

ఉతత మ రెైతు

జిలలల వయవసాయలదికారి

ఉతత మ ఉపాధాయయుడు

జిలలల విదాయధికారి

ఉతత మ అంగనావడీ వరకర్

జిలలల సంక్ేమలదికరి, (స్త ,ీ శిశు & వయోవృదుులు)

ఉతత మ ప్రభుతవ ఉదయ యగి

జిలలల రెవినూయ అధికారి

ఉతత మ సామలజిక సేవకుడు
ఉతత మ వైదుయడు

జిలలల గారమీణాభివృదిు అధికారి, (డి.ఆర్. డి. ఓ)
జిలలల వైదయ ఆరోగయ అధికారి, &
జిలలల ఆసుప్తురల సమనవయలధికారి

ఉతత మ ఎన్జిఓ

జిలలల గారమీణాభివృదిు అధికారి, (డి.ఆర్. డి. ఓ)

ఉతత మ కరడ
ర ాకారవలు

జిలలల కరడ
ర ాభివృదిి అధికారి

ఉతత మ సాహతయవేతత

జిలలల విదాయధికారి

(కవి, రచయత-ప్దయ,గదయము)
(తెలుగు, ఉరూ
ు )
ఉతత మ కళాకారవలు (నాటయము,

డిపిఆర్ఓ

గానము, సంగీతము, శిలాము,
చితరలేఖనము)
ఉతత మ వేదప్ండితులు

అసిస్ ంట్ కమిషనర్, దేవాదాయ శాఖ

ఉతత మ అరచకుడు

అసిస్ ంట్ కమిషనర్, దేవాదాయ శాఖ

ఉతత మ పాతిరకేయుడు

డిపిఆర్ఓ

ఉతత మ మండలం

సిఈఓ, జిలలల ప్రిషత్

ఉతత మ మునిసపాలిటీ

పిడి, మెపామ

ఉతత మ గారమ ప్ంచాయతీ

జిలలల ప్ంచాయతీ అధికారి

ఉతత మ శాసత వ
ీ ేతత

జేడి, అగిక
ర లచర్

ఉతత మ వాయపారవేతత

జిఎం, డిఐసి, & ఈఈ, కాలుషయ నియంతరణ మండలి

ఉతత మ నాయయవాది

జిలలల నాయయమూరిత

ఇతర రంగాలు

జిలలల రెవినూయ అధికారి.

ఉతత మ నాయయవాది – జిలలల నయ

III. ఆహావన కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల గారమీణాభివృదిు అధికారి, (డి.ఆర్. డి. ఓ)

సభుయలు

ఆర్డిఓ, నలల గ ండ,
డిపిఆర్ఓ,
పి.డి. హౌసింగ్,
మునిసప్ల్ కమీషనర్, నలల గ ండ,
తహశీలలుర్, నలల గ ండ.

ఆహావన

ప్తిరకలు

తయలరవ

చేసి,

జిలలలలోని

అందరవ

ప్రజాప్రతినిధులకు,

అధికారవలకు,

ప్ురప్రముఖులకు అందజేయలలి. అలలగే వేడుకలో పాలగగనడానికి విచేచయు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులను,
అతిధులను, కళాకారవలను మరియు ఇతర ప్రముఖులను సాదరంగా ఆహావనించి సముచిత ఏరాాటు
ల
చేయవలెను.
IV. లలజిసి్క్సస(ఏరాాటల ) కమిటీ :
ఛెైరమన్

ఆర్డిఓ, నలల గ ండ

సభుయలు

కారయనిరావహక ఇంజనీరవ, ఆర్&బి, నలల గ ండ,
ఎస్ఈ, టిఎస్ఎస్పిడిసిఎల్,
ఈఈ, మునిసపాలిటీ,
పో లీస్ రిజర్వ ఇనసెక్ర్,
కమీషనర్, నలల గ ండ మునిసపాలిటీ,
జిలలల ఉదాయనవన & ప్టు్ ప్రిశ్మ
ర ల శాఖ అదికారి
తహస్లు లరవ, నలల గ ండ.

వేడుకలు నిరవహంచే అమరవీరవల సూ
త ప్ం, పో లీస్ ప్రేడ్ గౌరండ్స మరియు ఎన్జి కళాశాల మెైదానంలో
అనిి ఏరాాటు
ల చేయలలి. ముఖయంగా అమరవీరవల సూ
ూ ప్ం వది ప్ుషాాలంకరణ మరియు పో లీస్ ప్రేడ్
గౌరండ్స లో అతిథులు ఆస్నులు కావడానికి ఏరాాటు
ల చేయలలి. సాయంతరం సాంసకృతిక కారయకరమలల
నిరవహణకు తగిన సే్జి, లెైటింగ్, సౌండ్ సిస్మ్, కురీచలు, మంచినీటి వసతి వంటి ఏరాాటు
ల చేయలలి. అనిి
పారంతాలలో చకకటి ప్ుషా మరియు విదుయత్ దీపాల అలంకరణ చేయలలి.

V. సాంసకృతిక కారయకరమలల నిరవహణ కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల వయవసాయలదికారి

సభుయలు

జిలలల విదాయశాఖలధికారి,
ఆర్డిఓ, నలల గ ండ,
డిపిఆర్ఓ,
జిలలల విదాయదికారి,
ఉప్విదాయధికారి, నలల గ ండ,
ఎగిెకూయటివ్ ఇంజనీర్, సరవశిక్ా అభియలన్.

ఉదయం పో లీస్ ప్రేడ్ గౌరండ్ లో మరియు సాయంతరం ఎన్జి కళాశాల మెైదానంలో నిరవహంచే
సాంసకృతిక కారయకరమలలు ఖరారవ చేసి ఆయల కళాకారవలకు తెలియజేయలలి. ఉదయం కారయకరమలలలో పాఠశాల
విదాయరవిలకు పారధానయతనిసూ
త తెలంగాణ సంసకృతి సాంప్రదాయలలను ప్రతిబింబించేలల కారయకరమలలను ఏరాాటు
చేయలలి.

VI. మిఠాయలు మరియు ప్ండల ప్ంపిణీ కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల పౌరసరఫరాల అధికారి

సభుయలు

డిఎం&హచఓ,
జిలలల విదాయశాఖలధికారి,
డిఎం, సివిల్ సపస్,
లల
డిడి, సాంఘక సంక్ేమం,
జిలలల గిరిజానాభివృదిి అధికారి,
జిలలల సంక్ేమదికారి,
ఏడి, వికలలంగుల సంక్ేమం,
జిలలల ఆసుప్తురల సమనవయలధికారి.

జిలలలలోని అనిి అనాధ శ్రణాలయలలు, వృదాిశ్రమలలు మరియు సంక్ేమ వసతి గృహాలలో ఉనివారికి
మిఠాయలు మరియు ప్ండుల ప్ంపిణీ చేయలలి. ప్రభుతవ పాఠశాలలోల మధాయహి భోజనంతో పాటు విదాయరవిలకు
మిఠాయలు ప్ంపిణీ చేయలలి. అనిి అనాధ శ్రణాలయలలోల మధాయహిం మలంసాహార భోజనం అందించాలి.

VII. సా్ల్స ఏరాాటు మరియు ఆసుతల ప్ంపిణీ కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల గారమీణాభివృదిు అధికారి, (డి.ఆర్. డి. ఓ)

సభుయలు

ఆర్డిఓ, నలల గ ండ,
మునిసప్ల్ కమీషనర్, నలల గ ండ,
జిఎం, డిఐసి,
ఈడి, మెైనారిటీ ఫైనాన్స కార ారేషన్,
తహశీలలుర్, నలల గ ండ.

మండల సాూయ

అందరవ తహస్లు లరవల,

పో టీల నిరవహణ

అందరవ మండల ప్రిషత్ అభివృదిి అధికారవలు,

కకరకు

అందరవ మండల విదాయధికారవలు,
అందరవ శిశు అభివృదిి పారజెక్ు అధికారవలు (సిడిపిఓ లు)

అనిి ప్రభుతవ శాఖల ప్రచార నిమితత ం పో లీస్ ప్రేడ్ గౌరండ్స లో సా్ల్స ఏరాాటు చేసి, ఆయల శాఖల
ప్థకాల వివరాలను తెలియప్రిచే ఏరాాటు
ల చేయలలి. వివిధ ప్థకాలలో లబిు దారవలకు ఆసుతల ప్ంపిణీకి
ఏరాాటు
ల చేయలలి. అలలగే శాఖల అభివృదిి శ్కటాల ప్రదరశనకు ఏరాాటు
ల చేయలలి.

VIII. కరరడల నిరవహణ కమిటీ (ప్ురవషులు) :
ఛెైరమన్

జిలలల కరడ
ర ాభివృదిి అధికారి

సభుయలు

జిలలల విదాయశాఖలధికారి,
జిలలలలోని అందరవ ఆర్డిఓలు,
జిలలలలోని అందరవ మునిసప్ల్ కమీషనరవల.

ప్ురవషులకు కబడీు , ఖో-ఖో, మరియు వాలీబాల్ అంశాలలో పో టీలు ఉంటాయ. మండల సాూయ పో టీలు
26.05.2017న, డివిజన్ సాూయ పో టీలు 29.05.2017న మరియు జిలలల సాూయ పో టీలు 31.05.2017న
నిరవహంచాలి. జిలలలలోని మండల ప్రిషత్ అభివృదిి అధికారవలు, తహస్లు లరవల, మండల విదాయధికారవలు
మరియు సిడిపిఓలు మండల సాూయలో నిరవహంచే పో టీలకు ఏరాాటు
ల చేయలలి. డివిజన్ సాూయలో నిరవహంచే
పో టీలకు సంబంధిత ఆర్డిఓలు ఏరాాటు
ల చేయలలి.

IX. కరరడల నిరవహణ కమిటీ (మహళలు) :
ఛెైరమన్

డి.ఆర్.డి.ఓ

సభుయలు

జిలలల సంక్ేమలదికారి
జిలలలలోని అందరవ సిడిపిఓలు

మహళలకు ముగుగలు మరియు మూయజికల్ చెైర్స అంశాలలో పో టీలు ఉంటాయ. మండల సాూయ
పో టీలు 26.05.2015న, డివిజన్ సాూయ పో టీలు 29.05.2017న మరియు జిలలల సాూయ పో టీలు
31.05.2017న నిరవహంచాలి. జిలలలలోని మండల ప్రిషత్ అభివృదిి అధికారవలు, తహస్లు లరవల, మండల
విదాయధికారవలు మరియు సిడిపిఓలు మండల సాూయలో నిరవహంచే పో టీలకు ఏరాాటు
ల చేయలలి. డివిజన్
సాూయలో నిరవహంచే పో టీలకు సంబంధిత ఆర్డిఓలు ఏరాాటు
ల చేయలలి.

X. అమరవీరవల కుటుంబ సభుయల సనామన కమిటీ :
ఛెైరమన్

జిలలల రెవినూయ అధికారి

సభుయలు

సిఈఓ, జిలలల ప్రిషత్,
ఆర్డిఓ, నలల గ ండ,
డిఎస్పి, నలల గ ండ,
అందరవ ఆర్డిఓ కారాయలయ డిఏఓలు,
కారయనిరావహక ఇంజనీరవ, సరవశిక్ా అభియలన్,
అందరవ తహస్లు లరవల.

జిలలలలో గురితంచిన అమరవీరవల కుటుంబ సభుయలను సనామనించుటకు వారిని 02.06.2017న జిలలల
కేందారనికి ఉదయం 8.00 గంటలకు తీసుకువచేచలల ఏరాాటు
ల చేయలలి. వారిని ఉదయం 8.30 గంటలకు కాలక్స
టవర్ అమరవీరవల సూ
త ప్ం వదు నివాళులు అరిాంచటానికి మరియు వారిని సనామనించుటకు తగిన ఏరాాటు
ల
చేయలలి. ఆర్డిఓ నలల గ ండ గారవ అమరవీరవల కుటుంబాలకు కూర చనుటకు పారధానయతనిసూ
త ప్రతేయక ఎంకలలజర్
ఏరాాటు చేయలలి.

XI. రకత దాన శిబిరాల నిరవహణ కమిటీ :
ఛెైరమన్

శీర గోలి అమరేందర్ రెడిు, ఛెైరమన్, ఇండియన్ రెడ్ కారస్ సొ సైటీ.

సభుయలు

డిఎం&హచఓ ,
డిసిహచఎస్,
జిలలల కేందారసుప్తిర సూప్రింటండెంట్,
సిఈఓ, స్ ప్,
జిలలలలోని అందరవ రెవినూయ డివిజన్ అధికారవలు

జిలలలలోని నలల గ ండ రెడ్ కారస్ భవనం మరియు ప్రభుతవ ఆసుప్తురలలో రెడ్ కారస్ సంసూ ఆధవరయంలో
రకత దాన శిబిరాలు ఏరాాటు చేయలలి. ప్రతి శిబిరంలో రకత దానం చేసే సభుయల సంఖయను తెలియజేయలలి.

XII. బాణాసంచా నిరవహణ కమిటీ :
ఛెైరమన్

రెవినూయ డివిజన్ అధికారి, నలల గ ండ

సభుయలు

డిఎస్పి, నలల గ ండ,
జిలలల అగిిమలప్క అధికారి,
తహస్లు లరవ, నలల గ ండ,
డిపిఆర్ఓ

02.06.2017 సాయంతరం ఎన్జి కళాశాలలో నిరవహంచు సాంసకృతిక కారయకరమలల అనంతరం ఆహాలదం
కలిగించే విధంగా బాణాసంచా కాలుాలతో ఆకాశ్ంలో హరివిలులలు సృషి్ంచేలల కారయకరమలనిి నిరవహంచాలి.
XIII: ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి :
 తేది: 29.05.2017 లోగా గౌరవ జిలలల మంతిర గారి ఉప్నాయసమును తయలరవచేయవలెను.
 అందరూ

సంక్ేమ/అభివృదిు

సంబందిత

అదికారవలు

వారియొకక

అభివృదిు\సంక్ేమ

కారయకరమములు మరియు వాటి నిధుల ఉప్యోగములు గురించి నివేదికలు తయలరవ చేసి
తేది:22.5.2017 లోగా ముఖయ ప్రణాళిక అధికారి గారికి అందజేయవలెను.

పైన తెలిపిన కమిటీల చెైరమనుల, కమిటీ సభుయలు తేది 15.05.2017న సమయము: 5.00 గంటలకు
జిలలల కలెక్రవ వారి కారాయలయంలో జరవగు సమలవేశ్మునకు తప్ానిసరిగా కావలసినదిగా కలరడమెైనది.
సం/-.డా||గౌరవ్ ఉప్ాల్, ఐ.ఏ.యస్.
జిలలల కలెక్రవ,
నలల గ ండ.
//అనుమతితో//
జిలలల రెవినూయ అధికారి,
నలల గ ండ.
దీని ప్రతి సంబందిత అధికారవలకు తగు చరయల నిమితత ము.

